
Életút és visszaemlékezés

„Csak az tudja, hogy meddig mentünk,
aki látta, hogy honnal indultunk el”

Jókai Mór

Nyírtét község közigazgatási státusza az önkormányzati választásokat megelőzően 
„társközség” volt. Lakosságunk határozott szándékot nyilvánított az önállóságra már 
az önkormányzati választásokat megelőző években, melynek alapján köztudomású 
volt, hogy a megválasztandó önkormányzatnak és a polgármesternek ezen önállósági 
szándék megvalósítását kell végrehajtani.

1981. szeptember 1-től (első munkahelyem) Apagy Községi Közös Tanács VB. Szak-
igazgatási Szerve volt, ahol igazgatási előadóként dolgoztam. A klasszikus igazgatási fel-
adatok tartoztak feladatkörömhöz. Úgy éreztem, hogy az új közigazgatási egység megala-
kítása egyfajta szakértelmet igényel, s talán ez volt az egyik motiváció, amely jelölésemhez 
vezetett. Döntésem meghozatalában sokat segített lakásságunk érezhető bizalma.

Visszaemlékezve 1990 nyarára eszembe jut Kállay Kristóf egyéni országgyűlési 
képviselőnk válasza, mikor kellő jogforrások hiányában tőle kérdeztem meg, hogy 
szerinte „Ki lesz a jó polgármester?”.Röviden válaszolt: „Kire a falusi ember rábízza 
az 5 ezer forintját.” Ez a válasz, ez a gondolat végigkísérte eddigi életem.

Szüleim mindketten Nyírtéten voltak pedagógusok, köztiszteletben álló emberek 
voltak. Választási eredményem (97%) jelentős része ezen időszakban véleményem 
szerint szüleim tiszteletének is köszönhető.
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Az első ciklusban polgármesteri tevékenységem igen változatos és jelentőségteljes 
volt. Önálló hivatalunk létrehozása, mely egyaránt jelentette köztisztviselők felvé-
telét és betanítását, illetve hivatali épületünk (mely egy 20 éve üresen álló termelő-
szövetkezettől örökölt irodaház volt) kialakítását is jelentette.

A székhely községgel közösen működtetett közoktatási intézmények (óvoda, általános 
iskola) önállósítása, működési alapjainak biztosítása szintén első feladataink között szere-
pelt. Nagy feladat volt a közös termelőszövetkezet megszüntetése és a nyírtéti új termelő-
szövetkezet létrehozása, mely szövetkezet 1991. január 1-én már bejegyzésre került.

A kárpótlási törvény, a földtörvény végrehajtása fontos feladatom részévé vált. A ter-
melőszövetkezet a gyakorlati végrehajtásban nem tudott részt venni, ezért minden ad-
minisztrációja a három főből álló hivatalunkra és a polgármesterre hárult.

Békességben, nyugalomban tudtuk lebonyolítani nem csak a kárpótlási igényeket, 
hanem a licitálásokat, az osztatlan földtulajdonok kiosztását is.

A termelőszövetkezetünk csődje sajnos kiszámítható volt, ezért a munkahelyek 
megvédése, valamint a földterületek megművelése érdekében az önkormányzat már 
1991 évben gazdasági társaságot alakított, melynek alapjainak megteremtésében 
meg kell említenem megboldogult Maczali Ferenc ügyvezető igazgatónkat, aki em-
berfeletti áldozatot vállalt azért, hogy ez a társaság napjainkban 450 hektár területen 
gazdálkodik piaci körülmények között.

A szervezeti átalakulásokon túlmenően fontos feladat volt az elmaradt infrastruktú-
rák pótlása. Igyekeztünk minden eszközt megragadni úthálózataink fejlesztésére (1993 
évre minden belterületi utunk aszfaltburkolattal lett ellátva). A pályázati forrásokat 
ebben az időszakban a Nemzeti Fejlesztési Alap támogatásából tudtuk biztosítani. 

Céltámogatásból 1992. évben tornatermet építettünk a szükséges kiszolgáló he-
lyiségekkel. Községünket teljes belterületét földgázhálózattal láttuk el.

A második önkormányzati ciklus gazdálkodási szempontból okozott nehézséget. 
A normatív alapú önkormányzati finanszírozás negatívan érintette a kistelepüléseket. 
A 8 évfolyamon működő iskolák állandó költsége gyermeklétszámtól függetlenül adva 
volt. A normatív finanszírozás viszont gyermeklétszám alapján került meghatározásra. 
Az alacsony tanulói létszám alacsony bevételt jelentett az önkormányzatoknak, míg 
a kiadások főösszegei megegyeztek a nagyobb osztálylétszámmal működő intézmé-
nyekkel. 

Nyírtét lakossága átalagosan 1100 fő. A kistelepüléseket sújtó különböző centrális 
törekvések folyamatosan „Damoklész kardjaként” lebegett és lebeg felettünk. Önálló 
intézményrendszerünk megőrzéséért igyekeztünk minden áldozatot meghozni. 

A harmadik önkormányzati ciklus lényegében erről szólt. Az önkormányzatok 
finanszírozásában megjelent az „ösztönző támogatásként ható” társulások finan-
szírozása (pl.: körjegyzőség, közoktatási társulás). Egyfajta járási hivatali jelleggel 
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jöttek létre a többcélú kistérségi társulások, s a hozzájuk tartozó mikro-térségek.  Így 
utólag visszagondolva szerencsénk volt, hogy önkormányzatunk azzal a feltétellel 
járult hozzá a fejlesztési társaság többcélú kistérségi társulássá történő átalakításhoz, 
a kistérség feladatot ad át önkormányzatunk számára.

Ezen indíttatásból kaptuk meg mikro-térségi szinten a pedagógiai szakszolgálati 
feladatellátást, mely feladatot további 8 településen biztosítottuk.

A forrás-kiegészítést (ÖNHIKI) nehezítette a pályázati kiírás, melynek értelmé-
ben azon 1500 fő lakosságszámú önkormányzatok, melyek közoktatási intézményü-
ket önállóan tartják fent nem pályázhattak.

Önkormányzatunk élt a felmentés lehetőségével, melyet meg is kaptunk így 
a továbbiakban is pályázhattunk forrás-kiegészítésre. Szintén a harmadik ciklusra 
vezethető vissza háziorvosi rendelőnk és szolgálati lakás korszerűsítése, valamint 
felállíthattuk községünk első köztéri kőszobrát „Anya a gyermekeivel” Orr Lajos 
szobrászművész alkotását.

Sikeresen pályáztunk és valósítottuk meg közoktatás-fejlesztési projektünket 2011. 
évben, amely programban 6 szaktantermet 2 tantermet, iskolaorvosi rendelőt, lo-
gopédiai szobát és fejlesztési tanácsadót alakítottunk ki. A program keretében vala-
mennyi tantermünkben biztosítani tudtuk a SMART táblát, a pedagógusaink nagy 
munkával sajátították el azok használatát.

Sajnos az alapfokú oktatás átszervezése nem kerülhette el községünket sem. 
A Klebelsberg Központ átvette önkormányzatunktól a feladatellátást és a működte-
tést. Az átvételt követő 3 év tanév kezdése mindig érdekütköztetéssel járt, de napja-
inkra jó együttműködést alakítottunk ki.

Az önkormányzati törvény változása, melynek értelmében 2 ezer fő lakosságszám 
alatti település nem tarthat fent önálló hivatalt szintén elkeserítő volt. Külön nehezí-
tette helyzetünket, hogy számunkra kedvezőtlen járásba volt tervezve bevonásunk, 
ezért kezdeményeztük másik járásba történő átsorolásunkat, mely elfogadásra, tá-
mogatásra talált (jelen sorokon keresztül is megköszönöm dr. Budai Gyula akkori 
országgyűlési képviselőnk és dr. Vinnai Győző Kormánymegbízott támogatását), 
így további két településsel 2013 évtől Nyírtéti Közös Önkormányzati Hivatalt 
működtetünk. Községünk csatornázása 2017. évben megtörtént, mellyel egy idő-
ben újraaszfaltoztuk valamennyi belterületi utunkat. Főzőkonyha korszerűsítést 
és csoporttermek, szociális helyiségek modernizálást szintén 2017. évben tudtuk 
végrehajtani.

Nyírtét község önkormányzata nem részesült adósságkonszolidációban, ezért 
igényjogosultak lettünk két alkalommal húszmillió forint fejlesztési forrásra, mely-
nek első részletét belterületi útjaink aszfaltozására, második részletét hivatalunk 
bővítésére fordítottunk.



Harminc éve polgármesterek életutjai és visszaemlékezései, települési adatok

A 2018-as év az energiaracionalizálási program jegyében zajlott le, hiszen vala-
mennyi középületünk külső homlokzatát szigeteltük, valamint külső nyílászáróit 
cseréltük.

TOP program keretében 2019. évben felújítottuk orvosi rendelőnket és védőnői 
szolgálatunkat, valamint eszközbeszerzést hajtottunk végre, valamint a gazdaságfej-
lesztési programban felújítottuk piacterünket, illetve 1200 m2 kiterjedésben raktár-
csarnok építését kezdtük meg. Materiális megközelítésben a teljesség igénye nélkül 
ezen események történtek az elmúlt 30 évben.

2020. október 1. a Nyírtéten élő ember számára megkülönböztetett ünnep. Nem 
csupán az önkormányzat 30 éves fennállását jelenti, hanem 30 éve önálló közigaz-
gatással bír és valamennyi intézményének önállóságát megtudta őrizni.

„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt

kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.”
(Radnóti Miklós)

Születésem óta Nyírtéten élek. Itt végeztem általános iskolámat. Középiskolát 
a „Széchenyi István” Közgazdasági Szakközépiskolában végeztem Nyíregyházán, 
melynek elvégzését követően 1981. szeptember 1 napjától a közigazgatásban dol-
gozom. Polgármesterségem ideje alatt 1997 évben végeztem el az Államigazgatási 
Főiskola igazgatásszervezői szakát. Feleségemmel és két gyermekemmel élek boldog 
családi életet.

Szabadidőmben szívesen motorozok, illetve gyűjtöm a régi „szoci” motorokat. 
Nyírtéten 10-15 főből álló motoros csapat verbuválódott össze. Országos és nem-
zetközi érdeklődést keltő motoros találkozókat is szerveztünk 13 éven keresztül, 
mely találkozókon 1000-1500 veterán és modern motorkerékpár tulajdonosai vettek 
részt. Radnóti Miklóstól vett idézet visszatükrözi belső énemet, érzelmemet Nyírtét 
község és Nyírtét lakosai és munkatársaim vonatkozásában.

Ezt a leírást nem fogalmazhattam volna meg, ha nem áll mellettem kedves csalá-
dom, intézményeink dolgozói és kicsiny falunk békés lakossága.

Támogatásukat jelen sorokon keresztül is megköszönöm.


